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Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Συμ-
βούλιο η διενέργεια δημοπρασίας για την
αγορά ακινήτου στην Παροικιά για την ανέ-
γερση 2ου Γυμνασίου στην Πάρο. Η προθε-
σμία για τις προσφορές είναι έως τις 30
Ιανουαρίου 2009.
Σύμφωνα με την Έπαρχο με την 99 απόφαση
του 2008 εγκρίθηκε πίστωση 600.000 ευρώ
για την αγορά οικοπέδου για κάλυψη των
αναγκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Τώρα βρισκόμαστε στη
φάση του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνι-
σμού για την εξεύρεση ακινήτου. Η διαδικα-
σία θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 242/1996
που προβλέπει τον συγκεκριμένο μειοδοτικό
διαγωνισμό, που θα γίνει σε δύο φάσεις. Σύμ-
φωνα με τους όρους της διακήρυξης, θα πρέ-
πει το ακίνητο να έχει τα εξής χαρακτηρι-
στικά:
Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Να βρί-
σκεται το γεωγραφικό του κέντρο σε από-
σταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, από
το πλησιέστερο όριο του οικισμού της Πα-
ροικιάς.

Συνέχεια στη σελ. 5

Ξεκινούν οι διαδικασίες
αγοράς οικοπέδου για
την ανέγερση 2ου
γυμνασίου στην Παροικιά

Έως τις
30 Ιανουαρίου

η προθεσμία
προσφορών

www.fonitisparou.gr

Να αποκαταστήσει τη δημοκρατική
νομιμότητα και την ομόνοια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρέπει στην Αντίπαρο…

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Να ελεγχθεί η νομιμότητα…
Την έντονη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, έχει προκαλέσει η πληροφορία, η οποία επιβεβαιώθηκε από την Πολεοδομία
Νάξου, ότι στις 5/12/ 08 εκδόθηκε άδεια αλλαγής χρήσης των αποθηκών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, ιδιοκτησίας σήμερα της Αγροτικής
Τράπεζας, σε Σούπερ Μάρκετ.
Η άδεια αυτή, που έχει εκδοθεί για την εταιρία «Brothers Α.Ε.», προκαλεί ερωτήματα, καθώς υπάρχει το πρόβλημα με το Ρυμοτομικό της Παροικιάς.
Υπενθυμίζεται, ότι η μισθώτρια εταιρία είχε ξεκινήσει εργασίες από τις 4/4/08, χωρίς να έχει εκδώσει άδεια. Όταν στις 8/4/08 υπεβλήθη ερώτημα
στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου για τις εργασίες, οδηγήθηκαν στο τμήμα οι φερόμενοι ως μέτοχοι και εκπρόσωποι της εταιρίας, όμως κατά την παρο-
μονή τους στο Τμήμα ήρθε με fax η υπ΄αρ. 1.468/8/4/08 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία Νάξου. Έτσι, συνεχίστηκαν οι ερ-
γασίες, την επομένη ημέρα όμως, η άδεια ανακλήθηκε με την 1480/9/4/08 απόφαση της Πολεοδομίας. Συνέχεια στη σελ. 3

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου περνάει η ευθύνη για την
αποκατάσταση της δημοκρατι-
κής νομιμότητας στην Αντίπαρο,
για να μην ξαναδιχαστεί το νησί.
Τριγμούς στο Κοινοτικό Συμβού-
λιο Αντιπάρου έχει προκαλέσει η εί-
δηση, ότι στην Αντίπαρο έγιναν
από την Κοινοτάρχη 37 παράνομες
μεταδημοτεύσεις, σύμφωνα με το
πόρισμα των επιθεωρητών Δημό-
σιας Διοίκησης. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, σύμβουλοι της πλει-
οψηφίας ζητούν εξηγήσεις, ενώ
«ανένδοτο αγώνα» ξεκινά ο κοι-
νοτικός σύμβουλος της μειοψη-
φίας, Κ. Φαρούπος, ο οποίος σε δηλώσεις του
στον ΗΧΩ FM ανέφερε, ότι αμφισβητείται πλέον
η νομιμότητα του Κοινοτικού συμβουλίου, ενώ σε
άλλη δήλωσή του στο «antiparios.blogspot.
com», τονίζει ότι αρνείται να καθίσει στο ίδιο
τραπέζι «με αυτή τη δήθεν πρόεδρο». Την πρό-
εδρο δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν, τόσο ο επι-
κεφαλής της μειοψηφίας Γ. Λεβεντάκης, όσο και η
κοινοτική σύμβουλος κ. Ελένη Βιάζη.
Και ενώ οι αντιδράσεις ξεκίνησαν και συνεχίζον-
ται σε έντονους ρυθμούς, η Κοινοτάρχης Βαρ-

βάρα Φαρούπου – Μανέτα, στην προσπάθειά της
να υπερασπιστεί τον εαυτόν της, εξέδωσε ανακοί-
νωση στην οποία, ούτε λίγο - ούτε πολύ, αμφι-
σβητεί το πόρισμα των επιθεωρητών. Συγκεκρι-
μένα αναφέρει:
«Δεν γνωρίζω αν οι επιθεωρητές της Δημόσιας
Διοίκησης κατέληξαν στηριζόμενοι σε καταγγε-
λίες των συμβούλων της μειοψηφίας».
Κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούμε αφελείς,
απευθυνθήκαμε στους επιθεωρητές που εξέδωσαν
το πόρισμα και ρωτήσαμε αν όντως βασίστηκαν

στις καταγγελίες της μειοψηφίας.
Η απάντηση που πήραμε ήταν
σαφής και κατηγορηματική.
«Αυτό είναι παράλογο. Οι κα-
ταγγελίες έγιναν, εμείς διερευ-
νήσαμε τις δηλώσεις της εφορίας,
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και
οτιδήποτε άλλο για να καταλή-
ξουμε σε τεκμηριωμένα συμπερά-
σματα. Η Αντίπαρος είναι
παραθεριστικός οικισμός και
υπήρξαν περιπτώσεις, που ορι-
σμένοι ήσαν σε άλλη εφορία δη-
λωμένοι, ενώ ο λογαριασμός της
ΔΕΗ ήταν από παραθεριστική
κατοικία. Περιπτώσεις επίσης,

που έγιναν εγγραφές χωρίς τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά ή δεν είχαν συμπληρώσει διετία,
όπως ορίζει ο νόμος για την εγγραφή τους στα
δημοτολόγια».
Η κ. Μανέτα ωστόσο, επιμένει ότι ούτε αυτή η
εξέλιξη «επηρεάζει τη νομιμότητα και βασιμό-
τητα της εκλογής μου ως επιτυχούσας».
Η ανακοίνωση της κ. Μανέτα έχει ως εξής:
«Κατόπιν του δημοσιεύματος της 10/12/2008
εφημερίδα Φωνή της Πάρου επικαλούμαι σε
απάντηση τα κάτωθι: Συνέχεια στη σελ. 4
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Αρχή του σεβασμού της ιδιοκτησίας
Η ΦτΠ θέλοντας να ενημερώσει το αναγνωστικό κοινό της για το θέμα που εγείρεται
από τον Εμπορικό Σύλλογο για το ζήτημα του Χωροταξικού σχεδίου, απευθύνθηκε σε
έγκριτο νομικό, ο οποίος με το άρθρο του αυτό βοηθάει να κατανοήσουμε περισσότερο
το θέμα: Αρχή του σεβασμού της ιδιοκτησίας.
Στο Εθνικό Χωροταξικό τονίσθηκε η έννοια της ασφάλειας δικαίου για κάθε επένδυση,
παρά τις επιθέσεις δε, που υπέστη, πέρασε η έννοια αυτή στο κείμενο του Νόμου μας
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αντιμετωπισθεί το ζήτημα συνολικά, δηλαδή όχι μόνον
για τις περιοχές όπως η Παροικιά και η Νάουσα, που είτε ελλείπει ρυμοτομικό σχέδιο
είτε το όποιο υπάρχει δεν εφαρμόζεται, αλλά και για τις περιοχές εκτός οικισμού, στις
οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι δόμησης, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις
των ανωτέρω δύο επιχειρήσεων.
Το ΕΔΑΔ εκτίμησε ότι το κριτήριο που εφάρμοσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις
αποφάσεις που εξέδωσε μετά από τις προσφυγές των επιχειρήσεων στη Ζάκυνθο και στην
Κρήτη, καθώς και η επακόλουθη συμπεριφορά των εθνικών αρχών διέρρηξαν τη δίκαιη
ισορροπία που πρέπει να υφίσταται, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση της
περιουσίας, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού συμφέροντος.
Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι αν οι επίδικες ιδιοκτησίες ήταν ab initio μη οικοδομήσιμες, λόγω του
προορισμού τους για γεωργική εκμετάλλευση, όπως υποδεικνύεται στις αποφάσεις του
ΣτΕ, δε θα ήταν αναγκαίο οι εθνικές αρχές να επιβάλουν στις προσφεύγουσες εταιρίες τη
μη οικοδομησιμότητά τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, η απαγόρευση δόμησης ή

ο περιορισμός δόμησης, ήταν αποτέλεσμα μίας σειράς διοικητικών πράξεων
που καθιστούσαν ανίσχυρο το εν λόγω δικαίωμα το οποίο είχε αρχικά
αναγνωρίσει το εθνικό δίκαιο.
Πράγματι, η εξομοίωση κάθε οικοπέδου που βρίσκεται εκτός της αστικής
ζώνης με ένα οικόπεδο που προορίζεται για γεωργική, πτηνοτροφική,
δασοπονική εκμετάλλευση ή για αναψυχή, εισάγει ένα αμάχητο τεκμήριο
το οποίο παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε οικοπέδου που δε
συμπεριλαμβάνεται στην αστική ζώνη. Ειδικότερα, η αναφορά στον
«προορισμό» ενός οικοπέδου, όρος αφ’εαυτού του ασαφής και
απροσδιόριστος, δεν επιτρέπει στον εθνικό δικαστή να λάβει υπόψη το
δικαίωμα που μπορούσε, ενδεχομένως, να διέπει in concreto την
εκμετάλλευσή του πριν την επιβολή του επίδικου περιορισμού. Στις
περιπτώσεις όπου η εφαρμοστέα νομοθεσία δεν προβλέπει παρά μόνο τη
γεωργική εκμετάλλευσή του, «ο προορισμός» του οικοπέδου είναι,
πράγματι, μόνο η γεωργία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το εφαρμοστέο
δίκαιο προβλέπει ρητά την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου, με άλλα

λόγια δηλαδή, όταν τη στιγμή απόκτησης της επίμαχης ιδιοκτησίας, το εθνικό δίκαιο
αναγνώριζε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την οικοδομησιμότητά της, ο εθνικός δικαστής
δεν μπορεί να παραγνωρίσει το στοιχείο αυτό παραπέμποντας απλά στον «προορισμό»
κάθε οικοπέδου κείμενου εκτός της αστικής ζώνης.
Το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αριθ.1, το οποίο εγγυάται κατ’ ουσία το δικαίωμα της
ιδιοκτησίας, περιέχει τρεις χωριστούς κανόνες: Ο πρώτος κανόνας, ο οποίος
διατυπώνεται στην πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου και είναι γενικής φύσεως, θεσπίζει
την αρχή του σεβασμού της ιδιοκτησίας. Ο δεύτερος κανόνας, ο οποίος περιέχεται στη
δεύτερη φράση του ίδιου εδαφίου, αφορά τη στέρηση της ιδιοκτησίας και την υπάγει σε
ορισμένους περιορισμούς. Ο τρίτος κανόνας, ο οποίος διατυπώνεται στο δεύτερο εδάφιο,
αναγνωρίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν την εξουσία, μεταξύ άλλων, να ρυθμίζουν
τη χρήση της περιουσίας κατά το γενικό συμφέρον. Ο δεύτερος και ο τρίτος κανόνας,
οι οποίοι αφορούν ειδικές περιπτώσεις επέμβασης στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας,
πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της γενικής αρχής που καθιερώνει ο πρώτος
κανόνας.
Οι περιορισμοί που επιβάλλονται λοιπόν είτε σταδιακά με την μορφή περιοριστικών όρων
στην δόμηση είτε με την έλλειψη εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, έχουν εκμηδενίσει
πρακτικά και ουσιαστικά την αξία των ακινήτων, γεγονός που συνιστά, στην
πραγματικότητα, μία de facto απαλλοτρίωσή τους, χωρίς μάλιστα να έχει προβλεφθεί η
καταβολή κάποιας αποζημίωσης.
Και αυτό το συμπέρασμα δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα. Έρμαια
μίας ανεφάρμοστης πολιτικής ρυμοτομικού σχεδιασμού, εκατοντάδες ιδιοκτήτες, χωρίς
ο κρατικός μηχανισμός να έχει καν προβλέψει έστω την αποζημίωσή τους, «φυλακίζει»
και «απομονώνει» από την εκμετάλλευση περιουσίες, για τις οποίες αντιθέτως ο ίδιος ο
μηχανισμός απαιτεί εισφορές, φόρους κ.λπ.
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Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία θα δημιουργηθεί τελικά,
που θα χειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν στον τουρι-
σμό. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν ο Δήμαρχος Χρ.
Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού
του Δήμου και εκπρόσωποι των φορέων που συμμετεί-
χαν στη συνάντηση την περασμένη Παρασκευή. 
Στην εισήγησή του ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε ότι η συγ-
κεκριμένη εταιρία είναι η ενδεδειγμένη, γιατί θα είναι
ευέλικτη, θα μετέχουν σ’ αυτή και φορείς, συνεταιρισμοί,
επιστημονικοί φορείς, Τράπεζες κλπ., ενώ ο Δήμος θα
έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό (50+1%), ώστε να έχει
τον έλεγχο. 

Προτάσεις ακούστηκαν αρκετές και ενδιαφέρουσες,
όπως για παράδειγμα, η Εταιρία να μην απαρτίζεται μόνο
από εθελοντές, αλλά να υπάρχουν και άνθρωποι που είναι
ειδικοί σε θέματα τουρισμού.  Ο επικεφαλής της μειοψη-
φίας Λ. Κοντός πρότεινε το όργανο αυτό να λειτουργή-
σει επαγγελματικά και να λογοδοτεί στο Δήμο.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, θα γίνει οικονομική μελέτη βιω-
σιμότητας, όμως για να στηθεί η Αναπτυξιακή θα πρέπει
να συμμετέχουν και φορείς. Ο Δήμος περιμένει τις προ-
τάσεις για συμμετοχή και το θέμα τα τεθεί προς συζή-
τηση για περαιτέρω αποφάσεις, σε Δημοτικό Συμβούλιο
μέσα στον Ιανουάριο. 

Αναπτυξιακή Α.Ε για τον τουρισμό

Αναμένονται προτάσεις
για συμμετοχή 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου κατά τη
συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2008 εξέδωσε με
ομόφωνη απόφασή του το ακόλουθο ψήφισμα για το
θάνατο του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου:
1. Εκφράζεται η οδύνη αλλά και η αγανάκτηση του
Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα για τον άδικο θά-
νατο του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που
προήλθε από απερίσκεπτο πυροβολισμό αστυνομι-
κού στα Εξάρχεια. Η ενέργεια του αστυνομικού που
χαρακτηρίστηκε δολοφονική παραπέμπει σε άλλες
εποχές όταν οι κατ’ εξοχήν μεγάλες ανθρώπινες αξίες
της ζωής και της ελευθερίας είχαν ποδοπατηθεί βά-
ναυσα.
2. Τα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν τον
άδικο θάνατο του μαθητή, ιδιαίτερα στην πρω-
τεύουσα αλλά και τις άλλες μεγάλες πόλεις της Ελ-
λάδας, πλήγωσαν βαριά τη Δημοκρατία στη χώρα
που τη γέννησε.
Η έκφραση κατανόησης του αγώνα των νέων αποτε-
λεί σχήμα λόγου όταν δε συνοδεύεται από συγκεκρι-
μένα μέτρα επίλυσης των σωρευμένων προβλημάτων
τους και όπως ήταν φυσικό πυροδότησε έντονες αν-
τιδράσεις δικαιολογημένης οργής και αγανάκτησης.
Όμως ο αγώνας των νέων ανθρώπων αμαυρώθηκε
για μία φορά ακόμα από την δράση των «γνωστών-
αγνώστων», των ανθρώπων χωρίς ταυτότητα που με
την ανοχή της αστυνομίας προξένησαν ανυπολόγι-
στες ζημιές και διέσυραν την Ελλάδα διεθνώς, την
ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανατρέψει τη δυσμενή
οικονομική συγκυρία προβάλλοντας τα συγκριτικά
της πλεονεκτήματα με πρώτο και σημαντικότερο
«την εικόνα της ευνομούμενης πολιτείας».
3.Καταδικάζεται απερίφραστα ο άδικος θάνατος του
νεαρού μαθητή αλλά και όλες οι άνομες ενέργειες
που ακολούθησαν και ζητείται να αποδοθούν ευθύ-
νες σ’ όλους τους υπεύθυνους όσο ψηλά και αν βρί-
σκονται στην ιεραρχία του κράτους. 
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Συνέχεια από τη σελ. 1
Μετά την τελευταία εξέλιξη, με την
άδεια για αλλαγή χρήσης σε Σούπερ
Μάρκετ, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέ-
δωσε ανακοίνωση την οποία απευθύνει
προς το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου
υπ’όψην του προϊσταμένου Α. Μυλωνά
και την κοινοποιεί στους: Βουλευτές
Νομού, Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου, Νομάρχη Κυκλάδων, Δήμαρχο
Πάρου, Έπαρχο Πάρου.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Αξιό-
τιμε κύριε Μυλωνά, σε συνέχεια του
από 7/10/2008 με αρ.πρωτ. 39/08 εγ-
γράφου μας, επανερχόμαστε σε ότι
αφορά τις αλλαγές χρήσης για την στέ-
γαση επιχειρήσεων υγειονομικού εν-
διαφέροντος στο νησί μας.
»Ο ΕΣΠΑ  ενεργώντας πάντα με γνώ-
μονα την προστασία των συμφερόντων
των μελών του, μόλις πληροφορήθηκε
από δημοσιογραφικούς κύκλους την
αλλαγή χρήσης γης στο οικόπεδο που
βρίσκονται οι παλαιές αποθήκες της
Αγροτικής Τράπεζας, στην θέση Βαγιά
της Παροικίας Πάρου κινήθηκε προς
κάθε κατεύθυνση.
Είναι γνωστό σε όλους ότι το σχέδιο
πόλης στην Παροικία έχει καταπέσει.Τι
άλλαξε λοιπόν στα όσα ίσχυαν μέχρι σή-
μερα; Έπρεπε να περάσουν 17 μήνες για να
γίνει  αλλαγή χρήσης για το συγκεκριμένο ακί-
νητο. Γιατί όλοι οι άλλοι ιδιοκτήτες στην Πα-
ροικία είναι μπλοκαρισμένοι από το καθεστώς
του σχεδίου πόλης που κατέπεσε, ανήμποροι να
εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους για τις
οποίες φορολογούνται αδρά; Πως σε αυτή την

περιοχή μια αποθήκη 657 μ2 μετατρέπεται σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ
κανείς δεν μπορεί να εκδώσει οικοδομική
άδεια, και παράλληλα όπου ισχύει η έκδοση
αδείας στο υπόλοιπο νησί απαγορεύεται κατά-
στημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πάνω από
200 τ.μ. Περιμένουμε το ταχύτερο από εσάς,

λεπτομερείς εξηγήσεις που να μας δια-
φωτίζουν για τα παραπάνω. Εμείς θα χα-
ρούμε να έχουν διευθετηθεί τα
προβλήματα και να μπορέσουν και τα
υπόλοιπα μέλη μας και όλοι οι ιδιοκτήτες
γης στην περιοχή να προχωρήσουν στην
έκδοση αδειών και την ίδρυση επιχειρή-
σεων στα ακίνητά τους».
Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου, Απ. Αλιπράν-
της, ο οποίος απάντησε: 
«Ναι, έχω αυτή την πληροφόρηση και το
συγκεκριμένο γεγονός με εκπλήσσει,
γιατί όπως  ξέρετε σε ολόκληρη την πε-
ριοχή της Παροικίας το σχέδιο πόλης
έχει «πέσει».Πως ένα ακίνητο σε
έκταση, που ούτε ο Δήμος δεν μπορούσε
να κάνει δημαρχείο ή σχολείο, μετατρέ-
πεται σε υπεραγορά είναι απορίας
άξιον». 
Σε ερώτηση εάν θα προχωρήσει ο Σύλ-
λογος σε κάποιες ενέργειες, είπε: 
«Ήδη ήρθα σε επαφή με αρμόδιους φο-
ρείς και με το νομικό μας σύμβουλο.
Ενέργειες ξεκίνησαν . Σε λίγες μέρες θα
ενημερώσουμε τα μέλη μας πλήρως για
την υπόθεση και θα ληφθούν αποφάσεις
για την παραπέρα πορεία μας». 
Θα προχωρήσετε σε προσφυγές σχε-
τικά με το «σχέδιο πόλης»;

Έχουμε μέλη τα οποία κινούνται προς αυτή
την κατεύθυνση, αλλά η νέα εξέλιξη ίσως ση-
μαίνει ότι το πρόβλημα  έχει λυθεί για όλους
χωρίς εξαιρέσεις. Σημαντική θα είναι η
απάντηση που θα έχουμε από την πολεοδο-
μία της Νάξου. Ζητούμε πάντως να ελεγχθεί
η νομιμότητα.

Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Να ελεγχθεί η νομιμότητα…
Δενδροφύτευση στον Άη Γιάννη Δέτη
με πρωτοβουλία του Δήμου

Ήσαν όλοι εκεί... 

Στο   πλαίσιο   υλοποίησης  των  προκαταρτι-
κών   δράσεων   για την   μετατροπή   της  χερ-
σονήσου  του   Άι   Γιάννη   Δέτη   Νάουσας
σε  Πρότυπο  Περιβαλλοντικό   και  Πολιτι-
στικό  Πάρκο  Πάρου  και  στην  κατεύθυνση
της  αισθητικής  αποκατάστασης   του  τοπίου
και   της  διατήρησης  της χλωρίδας  και   πα-
νίδας  στην  ενδοχώρα  της  περιοχής,   ο
Δήμος  Πάρου   προέβη   την περασμένη
Τρίτη   16  Δεκεμβρίου    το   πρωί,   σε  ερ-
γασίες φύτευσης.
Φυτεύτηκαν   περίπου  1000 είδη διαφόρων
ενδημικών  φυτών    απολύτως  συμβατών   με
την   χλωρίδα  της  περιοχής  και  της  Πάρου
(κέδροι,   σχίνοι,   φίδες,   ασπάλαθοι,
σπάρτη,   βούρλα  κ.α.)   με  στόχο   την  δημι-
ουργία  ενός  πρώτου   θύλακα  φυτών   που
θα  βοηθήσει   στην  ταχύτερη   αποκατάσταση
της  χλωρίδας  της  περιοχής.   Οι   εργασίες
έγιναν  από   τον   Δήμο   σε  συνεργασία  με
τα  γυμνάσια  Νάουσας  και  Παροικιάς
καθώς  και   πολιτών   φίλων    και   υποστηρι-
κτών   του   εγχειρήματος.  
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Συνέχεια από τη σελ. 1
»Όσον αφορά το χαρακτηρισμό του αποτελέ-
σματος ως «κάλπικο» για δήθεν παράνομες
μεταδημοτεύσεις που αφορά  την όποια
διαπίστωση των Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης, ουδόλως αυτές επηρεάζουν τη
νομιμότητα και βασιμότητα της εκλογής μου ως
επιτυχούσας Προέδρου της Κοινότητας
Αντιπάρου και τούτο διότι η απόφαση του
Τριμελούς Πρωτοδικείου Σύρου που αποφάσισε
μετά την παραπομπή της υπόθεσης στο
Συμβούλιο Επικρατείας την ανακήρυξη μου ,δεν
διαπίστωσε οποιαδήποτε παράνομη μεταδημό-
τευση.
»Επομένως τόσο η εκλογή μου ως Πρόεδρος της
Κοινότητας όσο και η νομιμότητα εκλογής του
Κοινοτικού Συμβουλίου είναι γεγονός
αδιαμφισβήτητο.
»Δεν γνωρίζω αν οι επιθεωρητές της Δημόσιας
Διοίκησης κατέληξαν στο πόρισμά τους για τις 37
μεταδημοτεύσεις στηριζόμενοι  μόνο σε
κατα�ελίες των συμβούλων της μειοψηφίας.
Πάντως ουδόλως κλήθηκα να παράσχω εξηγήσεις
για αυτές στερηθείσα έτσι το δικαίωμά μου  της
προηγουμένης ακρόασής μου.
»Την απόφαση της αναστολής δεν  την γνωρίζω.
Το θέμα της πειθαρχικής μου ποινής για τις δήθεν
παράνομες μεταδημοτεύσεις, θα κριθεί οριστικά
από το Συμβούλιο Επικρατείας αφού
προηγουμένως συζητηθεί η προσφυγή μου που
εκκρεμεί για το Μάρτιο του 2009 στο Συμβούλιο
Επικρατείας. Ας μη επιχαίρουν οι κατήγοροί μου
από τώρα».
Στα όσα ισχυρίζεται η κ. Μανέτα στην
ανακοίνωσή της απαντά ο Συνδυασμός «Ενότητα
Ανάπτυξη Δημιουργία». Στην απάντηση αναφέ-
ρεται: 
«Πρώτον, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου δεν
διαπίστωσε καμία παράνομη μεταδημότευση,
διότι δεν εξετάστηκε καμία μεταδημότευση και
δεν εξετάστηκαν διότι δεν εδόθησαν. Δεύτερον,
οι μεταδημοτεύσεις είναι διοικητικές πράξεις και
για είναι νόμιμες πρέπει να έχουν τα νόμιμα
δικαιολογητικά. Αυτό ά�ωστε έκριναν οι
ελεγκτές δημοσίας διοίκησης. Τρίτον, το
Συμβούλιο της Επικράτειας ευρίσκεται στη οδό
Πανεπιστήμιου 47-49 στο υπόγειο στο τμήμα
Αρχείου ο καθείς μπορεί να μάθει για την
απόφαση 1255 18/11/2008 με την οποία
απορρίπτεται η αίτηση αναστολής της ποινής της
αργίας της κ. Μανετα. Τέταρτον, τον Μάρτιο του
2009 πιστεύουμε ότι το ΣΤΕ θα βραβεύσει την
γυναίκα θαύμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα

την ανακηρύξει επίτιμο δήμαρχο Αθηνών . Προς
το παρόν έχει να αντιμετωπίσει τους φύλακες της
Δημοκρατίας και να έχει υπόψη της ότι έχουν
γνώση Αυτοί. Τελεία. Τέλος κάνουμε έκκληση
προς τους συμβούλους της κ. Μανετα,
απευθυνόμενοι στα δημοκρατικά τους αισθήματα,
να κατανοήσουν ότι οι πράξεις αυτές δεν είναι
σύννομες και ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο
πολιτικό πρόβλημα της Αντιπάρου από κοινού».

«Δεν υπάρχουν περιθώρια»
Για το ίδιο θέμα ο επικεφαλής της μειοψηφίας Γ.
Λεβεντάκης δήλωσε: «Μετά το πόρισμα από το
Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, εγώ
προσωπικά, α�ά και οι σύμβουλοί του συνδυα-
σμού μας, δεν αναγνωρίζουμε τη σημερινή
κοινοτάρχη ως νόμιμη. Είμαι σίγουρος, ότι το ίδιο
θα πράξει και κάθε δημοκρατικός πολίτης από τον
οποίο θέλουμε τη συμπαράστασή του για να
αποκατασταθεί η Δημοκρατία στην Αντίπαρο και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλώ τους
εκλεγμένους συμβούλους της κ. Μανέτα να την
απομονώσουν και να την εξαναγκάσουν σε
παραίτηση, για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία
στο νησί, το οποίο δεν έχει περιθώρια να περιμένει
και να οπισθοδρομεί. Πρέπει λοιπόν να δείξουν

τις δημοκρατικές αξίες και αρχές τους και να
απεγκλωβιστούν από την πολιτική της κ. Μανέτα
για να μπορούν να ξαναβλέπουν τους συμπολίτες
τους στα μάτια. Η κ. Μανέτα έχει βαλτώσει την
ανάπτυξη του νησιού, τώρα καταστρατηγεί τους
θεσμούς. Η εκτροπή στην Αντίπαρο πρέπει να
τελειώσει». 

«Η Δημοκρατία
κατελύθη στον τόπο μας» 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση του
κοινοτικού συμβούλου της μειοψηφίας Κ.
Φαρούπου, ο οποίος τονίζει πως «η Δημοκρατία
κατελύθη στον τόπο μας» και απευθυνόμενος
προς τους συμπατριώτες του, αναφέρει τα εξής: 
«Αντιπαριώτες, Αντιπαριώτισες, Το Σώμα
Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
περίτρανα απέδειξε αυτό που όλοι μέχρι σήμερα
υποψιαζόσαστε. Ότι το εκλογικό αποτέλεσμα
στην Αντίπαρο ήταν αποτέλεσμα νοθείας του
εκλογικού σώματος από τη Βαρβάρα Μανέτα. Οι
37 (τριάντα επτά) παράνομες μεταδημοτεύσεις
που διαπίστωσε το αποδεικνύουν περίτρανα. Η
Βαρβάρα Μανέτα έχασε στις κάλπες το βράδυ
των εκλογών. Το αποτέλεσμα ά�αξε με δικαστική
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Και ενώ

μιλούσαμε για παράνομες μεταδημοτεύσεις ήδη
πριν τις εκλογές, το χαστούκι ή μά�ον τα 37
(τριάντα επτά ) χαστούκια του Σώματος των
Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
ήρθαν μετά από 2 (δυο) ΧΡΟΝΙΑ! Μετά από
δύο χρόνια ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ σε όλα τα επίπεδα.
Το θέμα έφτασε και στη Βουλή, με ερωτήσεις του
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ Παναγιώτη Ρήγα και
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ Φώτη Κουβέλη. Οι
σεμνοί και ταπεινοί φίλοι και υποστηρικτές της
έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν. Ας την
καμαρώσουν λοιπόν τώρα που τιμωρείται με
αργία ενός μηνός γιατί αρνήθηκε να χορηγήσει
στοιχεία των μεταδημοτεύσεων στην Αντιπολί-
τευση ως όφειλε και εξευτελίζεται από το πόρισμα
των Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκη-
σης ΚΑΙ ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΞΑΝΑ. Και
βέβαια γεννάται το ερώτημα: Είναι ή δεν είναι
αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτέλεσμα
νόθευσης της λαϊκής κυριαρχίας;
»Φυσικά ως εκλεγμένος κοινοτικός σύμβουλος
ΑΡΝΟΥΜΑΙ να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με αυτή
τη δήθεν πρόεδρο, που κατέλυσε τη δημοκρατική
νομιμότητα στον τόπο μας καταπατώντας κάθε
έννοια ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΘΟΥΣ, ΔΙΑΦΑ-
ΝΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ΧΡΗΣΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
»ΑΡΝΟΥΜΑΙ να γίνω μέρος μιάς παράστασης
που γελοιοποιεί τη δημοκρατική νομιμότητα και
τη λαϊκή κυριαρχία.
»ΑΡΝΟΥΜΑΙ να παραβιάσω το Σύνταγμα που
λέει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό,
αφού στον τόπο μας έχουμε νόθευση της λαικής
βούλησης. Είναι το ελάχιστο νομίζω που μπορώ
να προσφέρω στον τόπο μου. Θα συνεχίσω όμως
να μάχομαι μέχρι να τελειώσει αυτή η εκτροπή και
θα τιμήσω την ψήφο των συμπολιτών μου που με
εμπιστεύτηκαν.
»Καλώ λοιπόν τους συμπατριώτες μου και κάθε
Δημοκρατικό πολίτη αυτού του τόπου σε
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Ο αγώνας
μας θα τελειώσει μόνο όταν αποκατασταθεί η
δημοκρατική νομιμότητα και γίνει σεβαστή η
λαϊκή βούληση.
»Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
»ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ 
»Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρέπει στην Αντίπαρο…

Να αποκαταστήσει τη δημοκρατική
νομιμότητα και την ομόνοια
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Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Επαρχιακό Συμβού-
λιο, η έγκριση της μελέτης για την καταγραφή των
κτιριακών προβλημάτων των σχολείων σε Πάρο και
Αντίπαρο. Η έγκριση της μελέτης αυτής ζητήθηκε
από το Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να προ-
βλεφθεί το κόστος και να εγκριθούν οι ανάλογες πι-
στώσεις. Όπως είπε η Έπαρχος Γρηγορία
Πρωτολάτη, από το Σεπτέμβριο του 2008 έγιναν οι
καταγραφές των προβλημάτων όλων των σχολείων
της Πάρου από την Επιτροπή που είχε συσταθεί γι’
αυτό το σκοπό. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέ-
της (η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την Επαρχιακή
Επιτροπή Παιδείας), αναφορικά με τις προτεραι-
ότητες του Επαρχείου είναι τα εξής: Κατασκευή νέου
σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση των μα-
θητών γυμνασίου της περιοχής της Παροικιάς. 
Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 2ο δημοτικό
σχολείο της Παροικιάς.
Κατασκευή νηπιαγωγείου στην Παροικιά 
Προσθήκη στο Λύκειο της Παροικιάς
Προσθήκη στο Γυμνάσιο Αρχιλόχου 
Μετασκευή χώρου στο Γυμνάσιο της Αντιπάρου 

Κατασκευή νηπιαγωγείου στην Αγκαιριά
Κατασκευή νηπιαγωγείου Μάρπησσας (τα δύο αυτά
νηπιαγωγεία έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα
του ΟΣΚ).
Ολοκλήρωση της προσθήκης στο δημοτικό σχολείο
Αρχιλόχου 
Με βάση τις εγκρίσεις από το Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο, προχωρούν οι μελέτες: 
80 χιλιάδες ευρώ για τη βελτίωση των παραθύρων
του 1ου γυμνασίου της Παροικιάς, 45.000 ευρώ για
το 1ο λύκειο Παροικιάς, 45.000 ευρώ για το 10 δη-
μοτικό Παροικιάς. 
28.800 ευρώ για τη βελτίωση των αιθουσών στο λύ-
κειο Νάουσας. 

Επαρχιακό Συμβούλιο

Έγκριση μελέτης καταγραφής των
κτιριακών προβλημάτων των σχολείων

Συνέχεια από τη σελ. 1
Το ακίνητο να έχει κλίση μικρότερη του
20% και να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 16
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. 
Δεκτά θα γίνουν και όμορα οικόπεδα με ελά-
χιστη επιφάνεια 8.000 τετραγωνικών μέ-
τρων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Από το Νομάρχη το 2006, έχει συγκροτηθεί
επιτροπή που θα κρίνει την καταλληλότητα
των οικοπέδων. 
Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δέσμευση 305 χι-
λιάδων ευρώ για τη μελέτη του συγκεκριμέ-
νου σχολείου. 

Ξεκινούν οι διαδικασίες
αγοράς οικοπέδου για
την ανέγερση 2ου
γυμνασίου στην Παροικιά

Έως τις 30 Ιανουαρίου
η προθεσμία προσφορών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» συγχαίρει και ευχαριστεί το
Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας για την πρωτοβουλία του να παρουσιάσει μέρος της Χριστουγεννιάτικης
γιορτής του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου.
Οι διαβιούντες γέροντές του καθώς και όσοι παραβρέθηκαν την Κυριακή της 7ης Δεκεμβρίου στην γιορτή αυτή πέ-
ρασαν ένα ευχάριστο πρωινό και παρασύρθηκαν σ’ ένα ταξίδι μοναδικό. Ταξίδεψε η σκέψη τους και η ψυχή τους, μα-
θαίνοντας για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Σκιαθίτη συγγραφέα, Αλ. Παπαδιαμάντη, ακούγοντας τις μελωδικές
φωνούλες της παιδικής χορωδίας Νάουσας και την αφήγηση του διηγήματός του «Στο Χριστό, στο Κάστρο». 
Αναμένουμε και από άλλους φορείς παρόμοιες πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στην ποιοτικότερη διαβίωση
των παππούδων του Γηροκομείου.

Συγχαρητήρια 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γεν. Λυκείου Νάουσας συγχαίρει
τους μαθητές του Γεν.Λυκείου Νάουσας που συμμετείχαν στο σχολικό  Κυ-
κλαδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και στέφθηκαν πρωταθλητές Κυκλά-
δων! Με την αγωνιστική τους ικανότητα, το ήθος και το πνεύμα τους μας
έκαναν όλους υπερήφανους  και το σχολείο μας  για μια ακόμη φορά βρέ-
θηκε στην πρώτη θέση!

Για το ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ζ. ΤΣΙΓΩΝΙΑ - ΚΩΒΑΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Ευχές
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμά-
ρων Πάρου «Ο Άγιος Νικόλαος» εύχεται
στα μέλη του και σε όλο τον κόσμο μια χα-
ρούμενη και δημιουργική Νέα Χρονιά με
υγεία και αγάπη!
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Ετών 15...
«Αυτό που συνέβη είναι απίθανο». «Αυτό που συνέβη είναι απίστευτο». «Αυτό που συνέβη είναι
πρωτοφανές». Πρόκειται για φράσεις που κατά κόρον επαναλαμβάνονται από το βράδυ του Σαβ-
βάτου, όταν γνωστοποιήθηκε η δολοφονία του 15χρονου παιδιού στα Εξάρχεια.
Ευτυχώς πάντως, τούτη τη φορά δεν ακούσαμε ότι κάποιοι «έπεσαν από τα σύννεφα». Ίσως, επειδή
η απώλεια μιας νεανικής ζωής θέτει όρια ακόμα και στην επίδειξη υποκρισίας. Ίσως πάλι, γιατί αυτό
που συνέβη στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας στις 6 Δεκέμβρη του 2008 -στην πραγματικό-
τητα- ΔΕΝ είναι κάτι το πρωτοφανές. Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί πριν από 23 χρόνια .Και τότε, στις
17 Νοέμβρη του 1985,ένας αστυνομικός πυροβόλησε. Και τότε ένας 15χρονος έπεσε νεκρός. Ήταν
ο Καλτεζάς…
Αυτό που συνέβη στις 6 Δεκέμβρη του 2008, δεν είναι ούτε το κάτι «απίστευτο», ούτε το κάτι «απί-
θανο», με την έννοια ότι πρόκειται για ένα συμβάν που δεν θα μπορούσε  να προβλεφτεί.
Η εκτέλεση στα Εξάρχεια αποτελεί ένα τραγικό γεγονός που θα έπρεπε να αναμένεται με μαθημα-
τική βεβαιότητα. Είναι το αποτέλεσμα ενός εμπεδωμένου κλίματος αυθαιρεσίας κα κατασταλτικής
ατιμωρησίας.
Είναι η κτηνώδης αποθέωση της δράσης ενός μηχανισμού που εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει τον
πολίτη, δηλαδή τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον ναυτεργάτη, τον φοιτητή, τον μαθητή, δηλαδή το
λαό, σαν «εχθρό».
Ο στυγερός φόνος του 15χρονου είναι γέννημα της πολιτικής.
Ενός κράτους που εδώ και 28 χρόνια δεν ενδιαφέρεται καν να αναζητήσει ποιος δολοφόνησε τον
Κουμή και την Κανελλοπούλου ,το 1980.
Ενός κράτους που το 1990 αθώωσε τον δολοφόνο του 15χρονου Καλτεζά.
Ενός κράτους που ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να τιμωρήσει τους υπευθύνους για τους 4 νεκρούς του
πυρπολημένου από την Αστυνομία «Κάπα Μαρούση».
Ενός κράτους που οι πολιτικοί του ταγοί ουδέποτε έκρυψαν τους δεσμούς πολιτικού αίματος που
τους ένωναν με το δολοφόνο του Τεμπονέρα.
Ενός κράτους που ο πρωθυπουργός του το 2000 έκανε υπουργό στην κυβέρνησή του εκείνον που
ο ίδιος, το 1990, τον αποκαλούσε από το βήμα της Βουλής  «ηθικό αυτουργό» του φόνου του κα-
θηγητή στην Πάτρα.
Ενός κράτους, που άλλος  πρωθυπουργός του απευθυνόταν στους αστυφύλακες με τη γνωστή κα
ιστορική έκτοτε φράση «εσείς είστε το κράτος».
Ενός κράτους, που το 2002 έστελνε χαφιέδες της Ασφάλειας εφοδιασμένους ακόμα και με το υπη-
ρεσιακό τους περίστροφο στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της Αθήνας  για να προβοκάρει τους
διαδηλωτές.
Ενός κράτους που απαγάγει Πακιστανούς και θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
Ενός κράτους που επιβραβεύει με το βαθμό του διοικητή αστυνομικού τμήματος τον επικεφαλής των
θρασύδειλων που τσάκισαν τον Κύπριο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη , επικαλούμενοι ότι έπεσε πάνω
στη ζαρντινιέρα.
Ενός κράτους που δίνει την άδεια να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του και να προσγειώνον-
ται στα αεροδρόμιά του τα αεροπλάνα της CIA που μεταφέρουν απαχθέντες από και προς το Γκουαν-
τανάμο.
Ενός κράτους που πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης βάφτισε «πραίτορες» της τάξης και της ευ-
νομίας τους ένστολους αλήτες  που βιαιοπραγούν κατά πολιτών.
Ενός κράτους, που έχει στις υπηρεσίες του κτήνη σαν τον «κύριο» που βασάνιζε μετανάστες στο
τμήμα Ομονοίας.
Ενός κράτους , που τα περίστροφα του «εκπυρσοκροτούν» στους σβέρκους Τσιγγανόπουλων ή
βρίσκουν κατάστηθα 17χρονα Σερβόπουλα , όπως το 1999 στη Θεσσαλονίκη.
Ενός κράτους, που έχει στις τάξεις της Αστυνομίας  του αυτούς που έστηναν χουντογλέντια το 1997
και βιντεοσκοπούσαν τους κυκλικούς χορούς τους, καθώς ζητωκραύγαζαν υπέρ Παττακού και Μα-
καρέζου.
Ενός κράτους, που πριν ο ειδικός φρουρός πυροβολήσει κατά του 15χρονου στα Εξάρχεια είχε απο-
δώσει τιμές σε άλλον ειδικό φρουρό, όταν είχε πυροβολήσει κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλω-
σης έξω από το υπουργείο Αιγαίου.
Ο αναγνώστης διαπιστώνει από τον παραπάνω κατάλογο -που δεν είναι ολοκληρωμένος, είναι απλώς
ενδεικτικός – ότι δεν αναφέρουμε ποιος κυβερνούσε στη μία ή στην άλλη περίπτωση, η ΝΔ ή το
ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κάνουμε τυχαία. Πιστεύουμε ότι έχει ελάχιστη σημασία. Αυτούς τους συμψηφι-
σμούς τους αφήνουμε στους άθλιους  εκπροσώπους των δύο κομμάτων που διαγκωνίζονται στα τη-
λεπαράθυρα για το ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο αθώος του αίματος. Σε ό,τι μας αφορά,
εμμένουμε σε μια βασική διαπίστωση: Το κράτος στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω δεν είναι ούτε
«γαλάζιο» ούτε «πράσινο». Είναι «γαλαζοπράσινο».

Κ.Ο.Β  ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / Ταξίδια που διαφέρουν
Από 3 έως 7/1/09 ταξίδι στο Ντουμπάι. Σαφάρι στην έρημο. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Από 27/2/09 έως 8/3/09 Πειραιάς – Μυτιλήνη-Αϊβαλί-Σμύρνη-Ικόνιο-Καππαδοκία-
Κωνσταντινούπολη-Κομοτινή-Αθήνα. Παρακολούθηση Α’ Χαιρετισμών στην Παναγία των Βλα-
χερνών. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
21/3/09 έως 28/3/09 Αίγυπτος 4ήμερη εκδρομή - κρουαζιέρα στο Νείλο. Ξενοδοχείο 5 αστέρων.
Πληροφορίες τηλ. 6973016091 Β. Σκουλάτος 

Ο Χρήστος Θηβαίος στο Νηρέα
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου (σήμερα) και ώρα 9μμ στην αίθουσα του
Νηρέα, ο Χρήστος Θηβαίος θα παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια αλλά
και τις πιο αγαπημένες στιγμές της δισκογραφίας του. 
Ο ιδιαίτερος κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής μιας γενιάς με
ευαισθησίες και με την αισθαντική χροιά φωνής, επισκέπτεται την
Πάρο και μαζί του θα παίξουν οι μουσικοί Δημήτρης Γιαννόπουλος στα
πνευστά, ο Πέτρος Βαρθακούρης στο μπάσο, ο Μάξιμος Δράκος στο
πιάνο, ο Απόστολος Λεβεντόπουλος στις κιθάρες και ο Γιάννης Αγγε-
λόπουλος στα τύμπανα.
Εισιτήρια προπωλούνται στο τηλ. 2284051261.
Σας περιμένουμε για να ταξιδέψουμε μαζί του στον παραμυθένιο κόσμο
των τραγουδιών του!!

Από το περασμένο Σάββατο εκτίθενται στο κτίριο Δημητρακόπουλου τα έργα μικρών και μεγάλων, που
γαλουχούνται εικαστικά στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου Πάρου. Οι καθηγητές που διδάσκουν
στο Εργαστήρι, επιμελήθηκαν την Έκθεση και τοποθέτησαν τα έργα ανάλογα με τις ηλικίες, το θέμα,
τη ζωγραφική, τις αγιογραφίες, τα γλυπτά και τα ψηφιδωτά.
Η ζωγραφική των παιδιών και των ενήλικων, είναι βασισμένη σε έργα μεγάλων ζωγράφων, όπως των
Πικάσο, Σεζάν, Τέτσι, Τζάκσον, Λιμπίνσκι, Δασκαλάκη, Μόραλη…Οι κατασκευές και τα γλυπτά,
είναι επηρεασμένες από τα έργα των Τσιακομέτι και Παύλου. Όλα τα έργα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και από αυτά αντιλαμβάνεται κανείς, πόσο σημαντική δουλειά γίνεται. Ακόμη και τα έργα των λιλι-
πούτειων καλλιτεχνών, ηλικίας 2 3 ετών, έχουν άποψη…
Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 21 Δεκεμβρίου και θα είναι ανοιχτή από τις 6.00 το απόγευμα έως τις
9.00 το βράδυ. 

Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Πάρου

Ετήσια έκθεση έργων μικρών
και μεγάλων καλλιτεχνών
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ααθθλληηττιισσμμόόςς

Αρχαιρεσίες στο ΝΟΠ
Με σημαντική προσέλευση μελών έγινε η Γε-
νική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Πάρου
την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 στο Ξενο-
δοχείο «Ζανέτ» στα Λιβάδια της Παροικίας
Πάρου. Τον εντυπωσιακό ομολογουμένως
Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της
διετίας, διάβασε στους παριστάμενους ο αντι-
πρόεδρος Δ. Μερεμέτης. 
Μετά από ορισμένες διευκρινιστικές ερωτή-
σεις εγκρίθηκαν και οι δύο ομόφωνα
Κατόπιν τέθηκε στην Γ.Σ. το θέμα της ανακή-
ρυξης του κ. Δ. Σιφναίου, δωρητή ενός μεγά-
λου ιστιοφόρου, ως επίτιμου μέλους του
Ν.Ο.Π., που και αυτό έγινε ομόφωνα δεκτό.
Ακολούθησε η κατάρτιση του ψηφοδελτίου
και η εκλογική διαδικασία.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1. Πώλος Ελευθέριος 42 
2. Ναυπλιώτης Δελαγραμμάτης 38
3. Παναγιωτίδης Παναγιώτης 38
4. Φωσκίνης Γαϊτάνος 33
5. Σκιαδάς Δημήτριος 32
6. Καλακώνα Μαρίτα 30
7. Παντελαίος Θωμάς   30
8. Βρότσος Ανδρέας  27
9. Οικονομόπουλος Γεώργιος  27  
10. Μερεμέτης Δημήτριος 23
11. Μαύρης Δημήτριος 22 
12. Μεϊμαρίδη Δήμητρα  12
13. Δαφερέρας Ευθύμιος 16
14. Διαμαντόπουλος Ελευθέριος 12
15. Λάμπρου Παναγιώτης 8
Για την εξελεκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
1. Ιορδάνη Ελευθερία 35
2. Θαλασσινός Ιωάννης 33
3. Μπισμπίκου Βασιλική 24
4. Μπρούσης Ιωάννης 21
5. Σαρρής Χαράλαμπος 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου-Αντιπάρου

Ο σύνδεσμος μας συνεχίζει τη λειτουργία του
ανανεωμένος και ζωντανός όσο ποτέ ά�οτε.
Μπορείτε να ε�ραφείτε ως μέλη στη ΠΑΡΟΙΚΙΑ:
Love cafe, Internet station. Στη ΝΑΟΥΣΑ: Cor-
ner cafe (mudialito), τηλ. επικ. συνδέσμου:
6956511040. e-mail: pefoparou_antiparou@hot-
mail.com.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒαIέλης  Καρποδίνης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιώργος Μπιζάς

Ήττα για τον Νηρέα με 1-0 από τον Αθηναϊκό

“Έμφραγμα” στο φινάλε
Ήταν η τρίτη ήττα του Νηρέα στο γήπεδό του

στο φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Δ’
Εθνικής και μάλιστα με το ίδιο σκορ, 1-0. Αυτή τη
φορά όμως ήρθε στο 90’ και αυτό ήταν που στε-
ναχώρησε πιο πολύ τους παίκτες τον προπονητή
τη διοίκηση αλλά και τους 150 περίπου φιλάθλους
της ομάδας της Πάρου που βρέθηκαν την περα-
σμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παροικιάς.
Το γκολ της νίκης του Αθηναϊκού σημείωσε ο Σα-
κελλαρίου με κοντινό πλασέ, όπως είπαμε στην εκ-
πνοή του παιχνιδιού.
Στο πρώτο ημίχρονο οι δυο ομάδες είχαν από ένα
δοκάρι με τον Ζορμπαλά στο 23’ για τους γηπε-
δούχους και τον Σταύρου στο 20’ για τους φιλο-
ξενούμενους. 
ΝΗΡΕΑΣ: Ντουγέρογλου, Τσάνη, Γιαννόπου-
λος (80’΄Τσουκάνης), Μητσόπουλος, Γρηγοριά-
δης, Νίνο (65’ Καρακώστας), Σκαρακάκης,
Μαυρίδης, Γρίβας, Ζορμπαλάς, Μοστράτος. 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μπόμπολης, Σουπιώνης, Κω-
στής (73’ Μπελέρης), Μηλιός, Ακριτίδης, Σπυ-
ρόπουλος, Ρήγας, Αντωνόπουλος, Σακελλαρίου
(91’ Τσίτσας), Καρποντίνης (80’ Μπέξης),
Σταύρου. 

Ο Νηρέας την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει στην
Πεύκη με την ομώνυμη ομάδα στο εξ αναβολής
παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι που η
ομάδα του Νηρέα πρέπει να κερδίσει για να ανα-
σάνει βαθμολογικά. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει
στις 13:30 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον
ΗΧΩ FM 102,1.

Βαθμολογία
Ομάδα Αγ Βαθ. Σύνολο Εντός Εκτός

N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1. Νέα Ιωνία 11 25 7-4-0 21-8 3-2-0 8-4 4-2-0 13-4
2. Απόλλων Σμύρνης 11 23 6-5-0 11-1 3-2-0 5-0 3-3-0 6-1
3. Καλλονή 11 22 7-1-3 17-10 4-1-0 9-3 3-0-3 8-7
4. ΠΑΟ Ρουφ 11 21 7-0-4 22-11 5-0-1 17-4 2-0-3 5-7
5. Άγιος Ιερόθεος 11 21 6-3-2 18-12 4-0-2 11-8 2-3-0 7-4
6. Θεμιστοκλής 11 18 5-3-3 14-9 3-2-0 8-2 2-1-3 6-7
7. Ολυμπιακός Λ. 11 14 4-2-5 13-13 4-0-1 8-2 0-2-4 5-11
8. Άγιοι Ανάργυροι 11 13 3-4-4 13-16 3-2-1 11-7 0-2-3 2-9
9. Αθηναϊκός 11 13 3-4-4 10-14 1-3-1 5-6 2-1-3 5-8
10. Νηρέας 10 11 3-2-5 10-9 3-0-3 9-5 0-2-2 1-4
11. Άγιαξ Ταύρου 11 10 2-4-5 11-22 2-3-1 8-7 0-1-4 3-15
12. Δόξα Βύρωνα 11 8 2-2-7 10-19 1-2-3 4-7 1-0-4 6-12
13. Πεύκη 10 6 2-0-8 10-23 2-0-2 7-8 0-0-6 3-15
14. Βριλήσσια 11 5 1-2-8 4-17 1-1-4 2-9 0-1-4 2-8

11η αγωνιστική αποτελέσματα
Άγιαξ Ταύρου - Θεμιστοκλής 1-1
Άγιος Ιερόθεος - Ολυμπιακός Λιοσίων 3-2
Άγιοι Ανάργυροι - Βριλήσσια 2-0
Δόξα Βύρωνα - ΠΑΟ Ρουφ 0-1
Καλλονή - Πεύκη 3-2
Νέα Ιωνία - Απόλλων Σμύρνης 0-0
Νηρέας - Αθηναϊκός 0-1

Επόμενα παιχνίδια
21/12/08 - 13:30

Πεύκη - Νηρέας

12η αγωνιστική 11/01/09 15:00
Αθηναϊκός - Άγιος Ιερόθεος 
Απόλλων Σμύρνης - Καλλονή 
Βριλήσσια - Δόξα Βύρωνα 
Θεμιστοκλής - ΠΑΟ Ρουφ 
Νέα Ιωνία - Νηρέας (13:30)
Ολυμπιακός Λιοσίων - Αγιαξ Ταύρου 
Πεύκη - Άγιοι Ανάργυροι

Όλα τα αποτελέσματα τα… έφεραν οι ομάδες μας στο ποδοσφαιρικό πρω-
τάθλημα Κυκλάδων.
Για την 9η αγωνιστική σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΛΑΒΑ 2-1
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 1-8
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ 3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 1-2
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 2-2

Επόμενη 10η αγωνιστική (21-12-2008)
AMΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ Βαθ. Αγων. Γκολ
1.  ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΘΗΡΑΣ 25 9 21-9 
2.  Α.Ο ΠΑΡΟΥ 19 9 27-11
3. Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 19 9 27-7
4. ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ 18 9 17-25
5.  ΑΟ ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ 15 9 21-9
6.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 11 9 8-10
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 8 9 13-25
8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ 8 9 12-15
9.  ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 8 9 11-14
10.ΚΕΜΑΣ ΙΟΥ 7 9 7-17
11.ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ 6 9 12-19
12.ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ΠΑΡΟΥ -3 9 13-38

Το πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής διακόπτεται για
τις γιορτές και η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί
στις 11 Ιανουαρίου

Ο Νηρέας έχει δύσκολη αποστολή αφού δοκιμά-
ζεται στη Νέα Ιωνία κόντρα στους πρωτοπόρους
του πρωταθλήματος.

1-Χ-2 για τις ομάδες μας στο πρωτάθλημα Κυκλάδων
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Ρυμοτομικό της Παροικίας
Ένα σύγχρονο

γεφύρι της Άρτας
του Σταμάτη Μαύρου

Στην Ελλάδα, το γεφύρι της Άρτας μπορεί να είναι μοναδικό, ως μνημείο πολιτισμού,
αλλά ταυτόχρονα παραμένει διαρκές παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά στον μύθο
που συνοδεύει την κατασκευή του.  Με δυο κουβέντες, γκρεμιζόταν και χτιζόταν για
πολλά-πολλά χρόνια.  Ένα αντίστοιχο φαινόμενο γεφυριού της Άρτας είναι και η ρυ-
μοτόμηση του παλαιότερου οικισμού της Πάρου, που δεν είναι άλλος ,από τον οικισμό
της Παροικίας.
Όποιος σοβαρός παρατηρητής ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα κατα-
νοήσει πλήρως, γιατί ο τόπος μας παραμένει δέσμιος νοοτροπιών και αντιλήψεων ξε-
περασμένων δεκαετιών.  Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους μας ότι αποφάσεις και
ενέργειες που σχεδιάστηκαν πρόχειρα και αποσπασματικά, μπορούν να δυναμιτίσουν
την ομαλή εξέλιξη κάθε σοβαρού έργου, όπως και το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέ-
ρομαι. 
Η αδικία που συντελείται εις βάρος των συμπατριωτών μας που είχαν την “ατυχία” να
κληρονομήσουν ένα οικόπεδο εντός του οικισμού, είναι κάτι που δεν μπορεί να μας
αφήνει αδιάφορους, ιδιαίτερα τη στιγμή που η Πολιτεία απαιτεί από τους συγκεκρι-
μένους ιδιοκτήτες να πληρώνουν φόρους ως και εάν θα μπορούσαν να αξιοποιούσαν την
περιουσία τους όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες.  

Ένας σημαντικός παράγοντας που καταστρέφει την κοινωνική συνοχή και
την αναγκαία αλληλεγγύη σε κάθε οργανωμένο κράτος, είναι η αίσθηση του
πολίτη ότι αδικείται.  Σε αυτήν την αδικία και τη συνακόλουθη αδιαφορία
και εχθρότητα που αναπτύσσεται στον αδικημένο, οφείλουμε όλοι να αντι-
παρατεθούμε και να μην αγνοούμε το θέμα, επειδή δήθεν δεν μας αφορά.  
Όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, επιβάλλεται να καταπιανόμαστε με
όλα όσα αφορούν στον παραλογισμό που καταστρέφει τις προϋποθέσεις
μιας δημιουργικής και αποτελεσματικής προστασίας του ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους της Πάρου και των άλλων νησιών μας. 
Είναι αλήθεια ότι καθημερινά ανακαλύπτουμε την ανάγκη διόρθωσης αβλε-
ψιών, παραλείψεων, αλλά και σκοπίμων ενεργειών διαφόρων πολιτικών πα-
ραγόντων, που έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, νόμους και
διατάγματα που οι ίδιοι εξέδωσαν και ουδέποτε εφάρμοσαν, με το επιχεί-

ρημα της ταχύτητας και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής. 
Είναι η γνωστή θεωρία της «αποτελεσματικότητας».
Με αυτόν τον τρόπο σχεδίασαν ένα λιμάνι στη Νάξο, η κατασκευή του οποίου ,ακυ-
ρώθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τον ίδιο τρόπο μπάζωσαν την παραλία της
Νάξου το 1994 χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη και χάραξη νέου αιγιαλού, και πολ-
λές άλλες περιπτώσεις με τις οποίες οφείλουμε και πρέπει να ασχοληθούμε όλοι όσοι
ασχολούμαστε με τα κοινά.
Και αυτό για δύο κυρίως λόγους:
πρώτον, για να τις διορθώσουμε, όπου αυτές διορθώνονται 
και δεύτερον, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, υποκύπτοντας στον πολιτικαν-
τισμό, που προωθεί τα μεγάλα λόγια εις βάρος των έργων.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του ρυμοτομικού σχεδίου της Παροικίας, πιστεύω ότι
πρέπει να εφαρμοστεί το Π.Δ. 594Δ/13/11/78, έως ότου επιλυθούν τα διάφορα άλλα
προβλήματα και ορθά δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση η «Κίνηση
των Πολιτών» και ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου και Αντιπάρου.
Η γραφειοκρατία και η πολυνομία σε συνδυασμό με την προχειρότητα κάποιων επι-
τελικών στελεχών της διοίκησης δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό που καταργεί τη
λογική και την εντιμότητα σ’ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ ένα Υπουργείο αντιμετώπισης της γρα-
φειοκρατίας με ευθύνη την κωδικοποίηση των νόμων και την πάταξη της διαφθοράς,
που για να μην ξεχνιόμαστε μεσουράνισε όταν γνωστή πολιτική προσωπικότητα δή-
λωσε για Διοικητή μεγάλου Οργανισμού «είπαμε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του,
αλλά όχι και 500 εκατομμύρια».

Ο Σταμάτης Μαύρος είναι Οικονομολόγος, τ. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
και υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Κυκλάδων
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Ο Δήμος Πάρου ξεκίνησε την επεξεργασία των φυ-
τικών υπολειμμάτων και την παραγωγή κομπόστ,
το οποίο προσφέρει δωρεάν στους κατοίκους.
Κάθε χρόνο παράγονται ή δημιουργούνται χιλιά-
δες κυβικά μέτρα οργανικών υπολειμμάτων από
διάφορες διαδικασίες, φυσικές αλλά κυρίως αν-
θρωπογενείς σε όλο το νησί της Πάρου. Πρόκει-
ται για υπολείμματα καλλιεργειών από θερμοκήπια
ή υπαίθριες καλλιέργειες, υπολείμματα από τη δια-
χείριση δημοτικών ή ιδιωτικών κήπων ή ξενοδο-
χειακών μονάδων και άλλα. 
Τα υπολείμματα αυτά, δυστυχώς, απορρίπτονται
ανεξέλεγκτα σε σημεία που έχουν τοποθετηθεί από
το Δήμο Πάρου κάδοι οικιακών απορριμμάτων.
Οπότε λογικά παρουσιάζεται έλλειψη τρόπων δια-
χείρισης των οργανικών υπολειμμάτων. Οι μεγά-
λες ποσότητες από φυτικά υλικά (χόρτα, κλαδιά,
υπολείμματα από καλλιέργειες) που παράγονται κυρίως
από καλλιέργειες ή τη διαχείριση κήπων (δημοτικών,
ιδιωτικών ή ξενοδοχειακών) καταλήγουν να δημιουρ-
γούν προβλήματα, όπως μυρωδιές, εστίες μολύνσεως
και κατάληψη μεγάλων χώρων ενώ η ταφή τους στο
ΧΥΤΑ δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για την ομαλή
λειτουργία του. 
Έτσι, ο Δήμος Πάρου, για να μην παρουσιάζεται
άσχημη εικόνα στους κοινόχρηστους χώρους του νη-
σιού χρησιμοποιεί μεγάλα μηχανήματα (φορτωτές,
φορτηγά) για να μπορέσει να τα απομακρύνει και να τα
αποθηκεύσει προσωρινά σε δύο (2) χώρους στο νησί.
Μέχρι σήμερα η μοναδική λύση ήταν η καύση τους με
όσα προβλήματα συνεπάγεται αυτό. Όλα αυτά για το
τρέχον έτος, 2008, έχουν κοστίσει στο Δήμο ένα ποσό
της τάξεως των 60.000 €!
Για να λυθούν τα προβλήματα, τα φυτικά υπολείμματα
μπορούν να μετατραπούν σε οργανική ουσία πολύτιμη
για το έδαφος, συμβάλλοντας σε καθαρότερο περιβάλ-
λον και στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων, η
αλόγιστη χρήση των οποίων είναι υπεύθυνη για τον ευ-
τροφισμό των ποταμών και της θάλασσας, αλλά και τη
ρύπανση των υπογείων υδάτων. Το υλικό που εν τέλει
μπορεί να παραχθεί είναι το κομπόστ (compost) το
οποίο είναι ένα προϊόν με μεγάλη γεωργική αξία. Πρό-
κειται ουσιαστικά για ένα οργανικό λίπασμα με εδαφο-
βελτιωτικές ικανότητες. Ο Δήμος Πάρου ήδη ξεκίνησε
την επεξεργασία των φυτικών υπολειμμάτων και έχει

αποφασίσει να διοχετεύσει το παραγόμενο υλικό δω-
ρεάν, σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες του νη-
σιού προς αξιοποίησή του αλλά και ως ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού.
Για το σκοπό αυτό, οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να
παραλάβουν εδαφοβελτιωτικό το οποίο έχει παραχθεί
με τη διαδικασία θρυμματισμού φυτικών υπολειμμάτων,
αλλά και για οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το θέμα, παρακαλούνται να μη διστάσουν να
επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
Δήμου Πάρου στα τηλέφωνα 2284028294 και
2284023228.
Ο κάθε πολίτης του οποίου θα γίνεται δεκτό το αίτημά
του θα μπορεί να παραλαμβάνει το υλικό με δικά του
μέσα (όχημα μεταφοράς και αποθηκευτικό τρόπο με-
ταφοράς) από τους δημοτικούς χώρους όπου παράγεται
το υλικό αυτό. Ο Δήμος Πάρου είναι επίσης σε θέση να
βοηθήσει τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη για
τους τρόπους χρήσης του υλικού αυτού.
Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει ολοένα και πιο δυναμικά να
αφουγκράζεται τις προκλήσεις της εποχής στα περι-
βαλλοντικά ζητήματα αλλά και στα προβλήματα που
προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση κλαδιών
και φυτικών υπολειμμάτων από πολίτες που προφανώς
αγνοούν ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν προς όφελός
τους. Είναι όχι μόνο κοντά στους πολίτες αλλά προτεί-
νει συνεχώς νέους τρόπους ώστε οι πολίτες να συμμετέ-
χουν ενεργά στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εν
τέλει πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου τους.

Ο Δήμος προσφέρει δωρεάν εδαφοβελτιωτικό σε όλους τους πολίτες

Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων

Κάθε φέτος και καλύτερα…
Με  νεωτερισμούς έγινε φέτος το 18ο παζάρι του
«Αρχιλόχου».Ο κυριότερος ήταν ότι ορισμένα πε-
ρίπτερα μεταφέρθηκαν στην αυλή κάτω από τερά-
στιες ομπρέλες και έτσι αποσυμφορήθηκε η
αίθουσα στην οποία φιλοξενήθηκαν  «ζωντανές»
μουσικές εκδηλώσεις, αυτές που έκαναν φέτος τη
διαφορά.
Ο καλός καιρός διευκόλυνε  την προσέλευση, αλλά
και την παραμονή των επισκεπτών και τις δυο
μέρες και έτσι ήταν πολλοί εκείνοι που «πήραν»
μια γεύση Χριστουγέννων, μετά τα τόσα δυσάρε-
στα των τελευταίων ημερών. 
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εενν  σσυυννττοομμίίαα

�ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΛΕΦΤΑ. Όταν τα
χρήματα είναι δικά σου ή της οικογένειάς

σου είσαι ελεύθερος να τα κάνεις ότι εσύ θέλεις.
Όταν τα χρήματα είναι όμως δημόσια, δηλαδή
προέρχονται από τον ιδρώτα και τη φορολογία
των πολιτών και εσύ έχεις ορισθεί για την καλή
και χρηστή διαχείρισή τους, τότε δεν έχεις κανένα
δικαίωμα να τα πετάς ή να τα σπαταλάς κατά το
δοκούν. Ποιος λοιπόν μπορεί να εξηγήσει για ποιο
λόγο το Επαρχείο Πάρου, πλέον των δύο ετών
πληρώνει από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών
ενοίκιο για ένα κτίριο το οποίο είναι κλειστό και
δεν στεγάζει καμία υπηρεσία; Μιλάμε βέβαια για
το κτίριο του παλιού ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ στην πλατεία
Αλυγαριάς. Πόσο κόστισε στον Παριανό αυτή η
ενέργεια του Επαρχείου; Θα ασχοληθεί κανείς;
Μήπως πρέπει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και
της Νομαρχίας να κάνουν κάποιον έλεγχο;
Μήπως υπάρχουν ποινικές ευθύνες;

�ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ. Εδώ χαλάει
ο κόσμος για τα συμβαίνοντα στην

Αντίπαρο και τα μισθωμένα τσιράκια της
δημοσιογραφίας δεν είδαν και δεν άκουσαν
τίποτα, παρά μόνο τη γνώμη των νομικών “οτι
δεν έγινε και τίποτα, όλα είναι τυπικές
παραβάσεις και θα έχετε Βαρβάρα για άλλα δύο
χρόνια”. Καλά τόσο πολύ τα έχει ταίσει τα
παπαγαλάκια η Βαρβάρα που έχουν χάσει το
φως τους από το πολύ φαί;

�ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ή ΔΙΑΦΩΝΙΑ; Πως να
ερμηνεύσει κανείς τη διαφορετική θέση

και ψήφο του Σ. ΚΑΛΑΚΩΝΑ Δημοτικού
Συμβούλου της αντιπολίτευσης, ο οποίος
υπερψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου  σε αντίθεση με την παράταξή του;
Πόσοι σύμβουλοι της μειοψηφίας
παραβρέθηκαν; Γιατί δεν προσήλθαν οι

απόντες; Παιδιά όσοι σας ψήφισαν σας
θέλουν εκεί παρόντες έστω και διαφωνώντας.

�ΠΟΥΝΤΟ... ΠΟΥΝΤΟ... ΤΟ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ. Ποιός θα το πάρει; Ο

μεγάλος των Αθηνών ποιον θα χρήσει διάδοχο;
Θα είναι θηλυκού ή αρσενικού γένους (εδώ θα
μπερδευτούμε), θα υπακούσουν οι υπήκοοι στις
προσταγές του αφέντη;  Όλα τα σενάρια
προσεχώς στη στήλη μαζί και με τη μάχη των
παρασκηνίων, τις αγωνίες και τις ανασφάλειες
ορισμένων.      

�ΔΕΝ ΦΤΑΣΑΝΕ; Διαβάσαμε ότι το
ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ

ψηφίστηκε από το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου
να διατεθεί για την πλακόστρωση ενός
τμήματος της Νάουσας μεταξύ της μικρής
γέφυρας και της Μαρίνας. Αλήθεια εμείς

θυμόμαστε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
που είχαν δοθεί από το Λιμενικό Ταμείο για την
ανάπλαση του Λιμανιού της Νάουσας. Δεν
έφτασαν; Και εάν δεν έφτασαν γιατί κύριε
Γαβαλά δεν πίεζες την εταιρεία να φτιάξει και
εκείνο το κομματάκι, παρά τώρα θυμήθηκες ότι
χρειάζονται άλλα τριάντα χιλιάρικα; Μήπως οι
πραγματογνώμονες πρέπει να ανοίξουν τον
φάκελο αυτού του έργου και να δουν πόσο
πραγματικά κόστισε; Εάν κύριοι επιμένετε σε
αυτές τις εκ των υστέρων πονηρές διαδικασίες,
θα ζητήσουμε εμείς επισήμως από την
εισαγγελία τη διενέργεια
πραγματογνωμωσύνης. Ποιος μπορεί να
πιστέψει ότι μια εταιρεία που εισέπραξε πάνω
από ένα εκατομμύριο ευρώ δεν θα έφτιαχνε
άλλα πενήντα τετραγωνικά;

εενν  σσυυννττοομμίίαα εενν  σσυυννττοομμίίααεενν  σσυυννττοομμίίαα εενν  σσυυννττοομμίίααεενν  σσυυννττοομμίίαα

Παρίων λίθος

Ετήσια έκθεση μικρών και μεγάλων
από το εικαστικό εργαστήρι

του Δήμου Πάρου


